
 

 

 

  2021 באפריל 06

רתמים ומטמנת א.א.  שירותי תכנון שיקום מטמנת הזמנה להציע הצעות למתן 31/2021Aמכרז פומבי מס 

 מסמך הבהרות –הסביבה בע"מ עבור החברה לשירותי איכות שדודא

בעקבות שאלות שהועלו על ידי משתתפים פוטנציאלים למכרז שבנדון, מודיעה בזאת החברה לשרותי איכות 

  "(, על שינויים והבהרות, כפי שיפורט להלן.החברהבה בע"מ )להלן: "הסבי

נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה אם ניתנה ואין 

  משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת השואל.

המחייבים. יש לצרף מסמך זה, חתום בחתימה וחותמת המציע,  המכרזממסמכי  מסמך הבהרות זה מהווה חלק

 המוגשת לחברה בהצעת המציע. ההליךלחוברת 

 יתר סעיפי ותנאי המכרז שלא שונו מפורשות במסמך זה, יוותרו ללא שינוי.

מס"
מספר  חלק במכרז ד

 מענה פירוט השאלה סעיף

1 

 נכתב כי לא תותר הגשת 3בסעיף  3 מסמך א'
( ועל JVהצעה משותפת/ מיזם )

כל תנאי הסף להתקיים במציע 
 .עצמו

נכתב כי  3.3לעומת זאת, בסעיף 
היועץ המוצע מטעם המציע למתן 

השירותים, או יועץ אחר איתו 
 התקשר המציע...

נכתב כי היועץ המוצע  3.4סעיף 
מטעם המציע למתן השירותים, 
או יועץ אחר איתו התקשר 

 המציע...

 

אלא אם כן פורש "נכתב במפורש:  3סעיף בסיפא של 
 ".אחרת במסמכי המכרז

כלומר, בכל מקום בו נכתב במפורש כי ניתן להציג 
יועץ( אין  –עמידה באמצעות גורם שאינו המציע )למשל 

 מניעה לעשות כן.

2 

מבקשים להוסיף להכשרה  3.2 מסמך א'
 האקדמית:

 .תואר בהנדסת תעשייה וניהול,1
נ"ס )לימודי .תארים בתחום הג2

 סביבה, מים, קרקע, גיאוגרפיה(

 אין שינוי בתנאי הסף.

3 
מבקשים להכיר בליווי תכניות  3.3 מסמך א'

 שיקום כאמור כניסיון רלוונטי

 

 אין שינוי בתנאי הסף. 

4 

האם נדרש להתייחס לשיקום   מסמך ב'
קרקע מזוהמת בבריכות השפכים 
ההיסטוריות ממזרח לאתר 

 הפסולת רתמים?

 שובה שלילית.הת

5 

האם נכון שהמציע אמור רק  2.3 מסמך א'
לתכנן וללוות את בצוע הבדיקות 
הסביבתיות השונות כמפורט 

 ? 2.3בסעיף 
 מי יבצע את החקירות עצמו?

מה לוח הזמנים, בהנחה שתכנון 
השיקום יחל רק לאחר גמר 

חקירה הלהכין את תכניות יידרש המציע הזוכה  
ליווי כן להעניק למסמך א' ו 2.3מפורטות בסעיף ה

ע"י בפועל מקצועי לחקירות הנ"ל. החקירות יבוצעו 
 ספקי החברה לשירותי איכות הסביבה.

תפקידן של כל החקירות הינו לתמוך בתכנון שיקום 
המטמנות. לוח הזמנים נגזר מהיקף החקירות 



 

 

 

שר יתוכננו ע"י המציע הזוכה(. לוחות הנדרשות )א החקירות והצגת דו"ח?
להסכם )לוח  7זמנים ואבני הדרך הוגדרו בסעיף 

 זמנים, תקופת ההתקשרות וסיום מוקדם של ההסכם(.

6 

א. האם במסגרת עמידה בתנאי  3.4 מסמך א'
במכרז נכללים גם  3.4סעיף 

אתרים המכילים ריכוז גבוה 
 כבדות? ביותר של מתכות

ים בהם ב. האם נכללים גם אתר
מתקיימת בעירה בפנימית והיועץ 

עסק בתכנון ובצוע סקר בעירות 
תכנון הנדסי לכיבוי  ובהמשך

 ושיקום ?

לצורך עמידה בתנאי הסף, נדרש התשובה שלילית. א. 
ניסיון של היועץ המוצע במהלך עשר השנים האחרונות 

בתכנון שיקום של מטמנת חומ"ס אחת לפחות בה 
חומרים מסוכנים אשר התבצעה הטמנה של פסולות 

 הכילו תכולות נדיפים גבוהה יחסית בלבד.
מגדיר דרישה  3.4תנאי סף בסעיף התשובה שלילית. ב. 

בתכנון שיקום של מטמנת חומ"ס בה התבצעה לניסיון 
הטמנה של פסולות חומרים מסוכנים אשר הכילו 

 תכולות נדיפים גבוהה יחסית.

 

7 

עיף נבקש לשנות את נוסח הס 3.2 מסמך א'
 ( באופן הבא:3.2)

"מנהל הפרויקטים המוצע יהיה 
בעל תואר מהנדס באחד 
מהתחומים הבאים: הנדסה 
אזרחית, הנדסת חשמל, הנדסה 
תעשייה וניהול, הנדסת מכונות, 
 הנדסה סביבתית, הנדסה כימית."

 אין שינוי בתנאי הסף.

8 

במידה ובמסגרת חקירות הקדם   כללי
או יתגלו בעירות פנימיות באחד 

בשני האתרים, על מי ובאיזה 
 מסגרת תחול חובת תכנון הכיבוי. 

פרויקט כיבוי הוא  –להדגיש 
פרויקט בפני עצמו ועלול גם 
לשנות את פני השטח במסגרת 

 בצוע הכיבוי.

הינה באחריות המציע  כיבוי בערותל הכנת תכנית
 הזוכה.

ביצוע כיבוי בערות, במידת הצורך, יהיה באמצעות 
 לשירותי איכות הסביבה.  קבלני החברה

9 

האם המזמין יספק תכניות   כללי
מדידה לאתרים הנדונים או שאלו 

 יהיו חלק ממטלות המציע?

באחריות המציע הזוכה להגדיר מפרט טכני לביצוע   
המדידות. מדידות יבוצעו בהתאם למפרט הנ"ל 

 באמצעות זכייני החברה לשירותי איכות הסביבה.

 

 בברכה,

 ותי איכות הסביבה בע"מהחברה לשיר


